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Em reunião ordinária, esteve reunido o CME-Piracicaba na data de ontem. O assunto 

continuou sendo o da última reunião, qual seja, verificação das contas de 2011 da 

SME. Sobre a mesa de reuniões de uma das salas da sede da SME, por volta das 18:00 

horas, aguardavam os conselheiros processos e documentos recebidos da SME que 

atendiam em parte a solicitação feita através do Of./CME nº 046/2011 (anexo 1 – 

PAUTA – REUNIÃO - 08-03-2012). Não foram enviados pela SME os documentos 

relacionados à WORKS – Construção e Serviço Ltda e ao transporte escolar. Os 

processos e documentos disponíveis foram então distribuídos para análise aos 

conselheiros presentes: Prof. José Chabregas, Profa. Rosana Kalil, Carlos Marcelo 

Yamakawa, Camila Theodoro da Silva, Profa. Marilice Trentini Oliveira, Profa. Salvia 

Terezinha Barella Medina e Profa. Sônia Cristina Ramos, que presidiu a reunião.  

Antes que se debruçassem todos sobre os papéis enviados à reunião, a presidente 

Sônia (representando o CME)  e eu (representando o blog do De Olho nos 

Conselhos)  nos apresentamos, momento em que solicitei à presidente que distribuísse 

posteriormente aos ausentes carta de apresentação/intenções que eu protocolara na 

SME pela manhã (anexo 2 – CARTA APRESENTAÇÃO – INTENÇÃO – 08.03.2012) 

endereçada a cada um dos 25 conselheiros (anexo 3 - RELAÇÃO DE CONSELHEIROS - 

CME-Piracicaba). Aos conselheiros presentes à reunião entreguei a carta 

pessoalmente, momento em que, ainda que informal e rapidamente, deixamos nos 

conhecer. 

Analisando no decorrer da reunião aqueles papéis e documentos, os conselheiros 

declararam elucidadas as dúvidas surgidas durante a análise da prestação de contas do 

1º trimestre de 2011, exceção feita àquelas duas que não puderam ser dissolvidas pela 

ausência dos documentos solicitados à SME. 

Foram distribuídas então entre os presentes as contas do 2º trimestre, para que 

eventuais dúvidas também pudessem ser suscitadas. Algumas foram anotadas de 

pronto, ficando a presidente Sônia encarregada de buscar junto a SME meio(s) de 

respondê-las, restando agendada, de comum acordo entre presentes, reunião 

extraordinária para o próximo dia 22, às 17 horas,  para continuidade da análise dos 

empenhos, até porque, como alertou a presidente, as contas de todos os trimestres de 

2011 terão que ser analisadas até o final deste mês.  

Lembrando a todos que o local da reunião extraordinária será ainda definido e 

comunicado posteriormente, encerrou a presidente a reunião. 

Como foi assunto também, ainda que decorrente de conversa informal havida entre 

nós, presidente Sônia e eu, não poderia deixar de relatar, até para que possamos 

refletir sobre isso com maior profundidade, o fato de que o CME-Piracicaba ainda não 

se utiliza da verba orçamentária prevista no PPA para a sua manutenção e 

funcionamento. Enquanto nos apresentávamos, logo no início da reunião ordinária, a 

presidente comentou que já conversara sobre isso com o procurador do município e 

com advogados do sindicato a que pertence. Mas, ainda segundo ela, todos disseram 

que,  por não contar o CME com tesoureiro entre os seus integrantes, não poderia 



valer-se da verba pública, R$25.000,00 atualmente, prevista no orçamento municipal. 

Paradoxalmente, revelou-nos a presidente que o computador posto à disposição do 

CME ainda não se encontra conectado à internet.  Pois mudemos então a lei que criou 

o CME ! Não é mesmo presidente? Pois, como bem nos lembrou o Prof. José 

Chabregas, melhor seria não depender financeiramente da SME. E até porque, 

agora segundo a própria lei que imaginamos necessário mudar, a lei municipal nº 

5.684 de 2006,  está previsto que “o CME será órgão autônomo e constituir-se-á em 

unidade orçamentária e de despesa, ficando administrativamente vinculado à 

Secretaria Municipal de Educação” (Art. 137, Inciso III, Parágrafo único) uma vez que 

“constará da lei orçamentária anual a previsão dos recursos necessários ao 

funcionamento do CME” (Art. 146).  

Vínculo administrativo, portanto, apenas e tão somente.   

(...)  

E por que constar se não se poderá usar? 

(...)  

Ainda que nada disso justifique o fato de ainda não se encontrar conectado à internet 

o computador posto à disposição do CME. Afinal de contas,  “o Poder Executivo, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Educação, tomará as providências necessárias 

para efetiva instalação e funcionamento do CME” (Art. 145).  

Que iniciativa dos dias de hoje, convenhamos, funciona estando desconectada do 

mundo? Com o devido respeito, mas convenhamos, até o boteco da esquina tem sua 

página na internet! Não merecerá o nosso CME melhor sorte? Sorte? Sorte não: o 

nosso CME merece que se cumpra a lei, não é mesmo?, de maneira que se tomem as 

providências necessárias para sua efetiva instalação e funcionamento. Ou alguém 

duvida que estar conectado à internet é uma necessidade dos dias de hoje? Quem 

entre nós teria a coragem de, nos dias de hoje, educar qualquer um de seus filhos sem 

o auxílio das modernas tecnologias da informação e da comunicação (TICs)? Você 

matricularia um filho seu, nos dias de hoje,  em uma escola que desconsiderasse a 

importância das TICs? 

Esperamos voltar ao assunto em uma das próximas reuniões ordinárias do CME-
Piracicaba. Até lá.  Por ora, deixo o convite para que você poste por aqui a sua opinião 

sobre o assunto.     Bom seria também, presidente Sônia, se a senhora convidasse para 

conosco interagir por aqui o procurador do município e os advogados com os quais a 

senhora já conversou sobre o assunto. O que a senhora acha?  

  

 


